
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávno jsem zaparkovala auto u supermarketu a stáhla okénko, aby můj roční labrador 

měl dost čerstvého vzduchu. Byl roztažený na zadním sedadle a já jsem chtěla mít jistotu, 

že tam tak zůstane. Ustupovala jsem od auta a s namířeným prstem přísně opakovala: 

„Zůstaň, slyšíš? Zůstaň!“ 

Kousek ode mě parkovala řidička, blondýna. Dívala se na mě jako na idiota a pak se 

soucitně zeptala: „Proč nezatáhnete ruční brzdu?“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdravíčko, pane Kohn, jak si vedou?“ 

„Je to mizérie, pane Roubíček. Začal jsem 

chovat krávy.“ 

„Nepovídaj! A co mají za problém?“ 

„Koupil jsem k nim nejlepšího býka, ale 

ty krávy s ním nechtějí nic mít!“ 

„A poslouchaj, pane Kohn, nemaj voni ty 

krávy od Kolína?“ 

„Jak to uhodli, pane Roubíček?“ 

„No, já mám odtud manželku.“ 
 

PŘÁTELÉ, POZOR! 

NA E-BAY SE OPĚT VYSKYTL 

DRZÝ INTERNETOVÝ 

PODVOD. 

ZAPLATIL JSEM 150 €  

ZA ÚČINNÝ PROSTŘEDEK  

NA ZVETŠENÍ PENISU, 

A TY KURVY MI POSLALI  

LUPU! 

 



 

 

 

 

 

Jednou v noci, po 40 letech manželství, ležel pár v posteli. Náhle žena pocítí, jak ji manžel 

začíná hladit tak, jak to již dlouhá léta nedělal. Pohladil její vlasy, sjel dolů podél páteře 

ke  kříži, pak se vrátil k ramenům, přešel na krk a prsa a zastavil se na břiše. Poté jeho ruka  

pokračovala na vnitřní straně levé paže, dotýkala se kyčle, načež se spustila kolem hýždí až  

k lýtku. Následně odcestovala zpět na stehno a zastavila se u 

pasu. Potom muž udělal totéž na druhé straně. V nejlepším 

se zastavil, otočil se na bok, a aniž by řekl jediné slovo, 

zapnul televizi. Protože však jeho laskání manželku příjemně 

dráždilo, láskyplně se ho zeptala: „Zlato, bylo to nádherné, 

proč jsi přestal?“ 

A on zamumlal: „Konečně jsem našel ten dálkový ovladač!“ 
 

 

 

 

 

 

Starší muž vstoupil do kostela, poklekl u zpovědnice, a  když kněz otevřel 

okénko, spustil: „Otče, za druhé světové války krásná mladá židovská 

žena zaklepala naléhavě na mé dveře a prosila mě, abych ji ukryl před 

fašisty. Tak jsem ji uschoval u sebe v podkroví.“  

Kněz se podivil: „Jednal jste správně, z toho se nemusíte zpovídat.“  

„Otče, je toho víc, co mám na srdci… Ona se mi za to začala odvděčovat 

sexem.“  

„Už se tím netrapte. Dva mladí lidé v tak těžké době prostě podlehli 

touze. Jestliže toho upřímně litujete, je vám odpuštěno.“  

„Děkuji vám, otče. Velmi to tížilo mé svědomí. Mohu však mít ještě 

jednu otázku?“  

„Zajisté,“ praví kněz.  

„Mám jí prozradit,  

že už je dávno po válce?“  
 

Často naříkáme, že nám  

schází to či ono, co jsme  

kdysi měli. 

Nakonec zjišťujeme, že nám vlastně hovno scházelo. 

Tak ho teď konečně máme! 

ŘEDITEL: 

JAK VÁM TO JDE NA POČÍTAČI? 

BLONDÝNA: 

TAK TAM JSEM TO JEŠTĚ 

NEZKOUŠELA. 

 

                  PROGRAMY ČESKÉ TELEVIZE 

 PRAVDIVÉ  Přesný čas 

 POLOPRAVDIVÉ  Předpověď počasí 

 OSTATNÍ 
 

FRANCOUZ: 

"V POSLEDNÍ DOBĚ U NÁS 

ZDRAŽILY KURVY." 

ČECH: 

"U NÁS TY KURVY ZDRAŽILY 

VŠECHNO." 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zní 

matematické 

vyjádření 

nevěry? 

Hop na druhou. 

Jak se říká 

ženám,  

které odmítají 

antikoncepci? 

Maminky. 

 

Jak svádí 

malomocné děvče 

chlapce? 

Hází po něm 

okem. 

 

Co musí prohlásit 

muž, nechtějí-li ho 

ženy pustit  

ke slovu? 

Ať promluví 

nejstarší! 

 

Jak Sněhurka 

spravedlivě rozdělí 

jedno jablko sedmi 

trpaslíkům? 

Jablko sní a dá 

každému. 

Víte, co dělá 

školačka v 

devátém měsíci? 

Jde do školy, 

protože je září. 

Kdy muž 

nejrychleji 

zhubne? 

Když potká  

na pláži pěknou 

holku. 

 

Víte,  

co je velká 

odvaha? 

Zapít prášky  

na spaní 

projímadlem. 

Jaký je rozdíl mezi 

kominíkem  

a čápem? 

Čáp je bílý a má 

černý ocas, kdežto 

kominík je černý  

a nežere žáby. 

 

Co je skutečná 

posvatební 

tragédie? 

Když se žena vdá  

z lásky a potom 

zjistí, že ten hajzl 

nemá ani korunu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pozdraví 

dobře vychovaný 

pedofil, když přijde  

na návštěvu? 

Dobrý den.  

Mohl bych si u vás 

skočit na malou? 

Jaký je rozdíl mezi 

hodným sousedem 

a hodnou 

sousedkou? 

Hodný soused  

ti půjčí, hodná 

sousedka ti dá. 

 

Jaký je rozdíl mezi 

letadlem a ptákem? 

Když stoupá letadlo, 

zmenšuje se.  

Když stoupá pták, 

mává křídly. 

Jaký je rozdíl mezi 

veverkou a ptákem? 

Když honíte 

veverku, utíká.  

Když honíte ptáka, 

stojí. 

 

Co uděláte, když 

vám malomocný 

podá ruku? 

Vrátíte mu ji. 

Jak se říká ženě, 

která pokaždé ví,  

kde je její muž? 

Vdova. 

 

Jak se zachová 

Dežo, když udělá 

filozofickou fakultu? 

Sundá lešení  

a půjde udělat 

právnickou. 

 

 

Proč muži 

nedosahují orgasmu 

společně se ženou? 

Protože při tom 

málokdy bývají 

doma. 

 

Jak docílit toho, 

aby žena křičela 

ještě deset minut 

po orgasmu? 

Utřete si penis 

do záclony. 

 

Kdo je absolutní 

flegmatik? 

Člověk, kterého 

nedokáže 

rozhodit ani 

ruční granát. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JISTÝ PODNIKATEL POSLAL 

Z PRÁCE SVÉ MANŽELCE 

FAX, VE KTERÉM STÁLO: 

Milá Nancy, 

    určitě dokážeš pochopit, že mám 

jisté potřeby, které ty, coby 54letá, 

nemůžeš uspokojit. Jsem s tebou ale 

šťastný a stále tě považuji za dobrou 

manželku. Proto věřím, že mi ne-

budeš mít za zlé, když dnešní noc 

strávím v hotelu Comfort Inn se 

svou 18letou sekretářkou Vanesou. 

Slibuji ti však, že do půlnoci budu 

zpátky doma. 

Tvůj Albert 

KDYŽ SE MUŽ VRÁTIL 

DOMŮ, NAŠEL NA STOLE 

VZKAZ TOHOTO ZNĚNÍ: 

Milý Alberte, 

       obdržela jsem tvůj fax a děkuji 

ti za upřímnost. Pří té příležitosti si 

neodpustím připomínku, že i tobě 

bylo nedávno 54 let. Zároveň tě chci 

informovat, že až budeš číst tento 

list, budu s Markem, mým učitelem 

tenisu, jemuž je stejně jako tvé 

sekretářce 18 let, v hotelu Fiesta. 

Nacházíme se tak v obdobné situaci, 

i když jistý rozdíl tady je: 18letému 

to půjde s 54letou snadněji a víckrát 

nežli 54letému s 18letou, takže se 

mnou do rána určitě nepočítej. 

Nancy 

Policisté na Moravě dostali nový příkaz – dohlížet u 

vinných sklípků na řidiče. Hlídají a vidí, jak se strýc 

Žumpalík těžko sune do auta a rozjíždí se. Policisté 

ho samozřejmě zastaví a dávají mu dýchnout do 

balónku. Strýc foukne - 2,45.  

„Co nám k tomu řeknete?“ ptají se Žumpalíka. 

Strýc zaostří na číslice a zvolá: „Tož, kurva, stará 

mě zabije! Tři čtvrtě na tři, a já ještě nejsem doma!“ 

 

 

Přijde chlapec do koupelny a uvidí 

tam spoluobčana snědé pleti. Ptá se 

ho: "Co tady děláš?" 

"Já jsem tvůj černý Azuritek." 

"A budeš tady, až se vrátím?" 

"Jsi blbý? Beru pračku a mizím!" 

 

KAŽDÁ ŽENA 
 

NIKDY  
NEMÁ 

 

VŽDY  
MÁ 

 

Z NIČEHO 
UDĚLÁ 

   

1. ČAS 1. PRAVDU 1. SALÁT 

2. PENÍZE 2. SUPERDĚTI 2. FLIRT 

3.  
CO NA SEBE 

3. 
NEPOŘÁDNÉHO 

MUŽE 

3. 
HYSTERICKOU 

SCÉNU 

 



 

 

 

 

 

 

 

Delegace ženské organizace se vrátila z Guiney. Vedoucí delegace vypráví o pobytu: „První 

den nám ukázali ministerstvo, potom nás zavedli na pláž a večer všechny naše ženy – kromě 

paní Konvičkové – znásilnili. Druhý den nám ukázali továrny, zavedli nás na pláž a večer 

všechny naše ženy – kromě paní Konvičkové – opět znásilnili. Tak to bylo třetí i čtvrtý den.  

„Jak to, že právě paní Konvičkovou neznásilnili?“ ptá se společnost. 

„Protože ona nechtěla.“ 

 

 

 

 

 

 

☺ Domorodý šaman se náhle vytrhne ze svého  

transu a křikne na přítomné příslušníky kmene:  

„Tak dost! Já tady duchy pracně přivolávám,  

a vy je tady vypouštíte!“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍM ÚSPĚCHU  
JE SLUŠNOST A UPŘÍMNOST. 

JAKMILE SE JICH ZBAVÍTE, 
DOSÁHNTE VŠEHO. 

Děda Vávra se ptá: „Proč to dítě tak pláče?“ 

„Ale, lezou mu zoubky.“ 

„Jó, to znám, to bolí.“ 

„Ale dědo, jak vy si to můžete pamatovat?“ 

„Ale můžu, já jsem ty své letos o Vánocích 

spolkl.“ 

 

„Můžete mi, kolego, prozradit, proč vaše 

paní nenosí podprsenku?“ ptá se v bance 

jeden úředník druhého. 

„Jak víte, že ji nenosí?“ diví se oslovený. 

„Mám přece ruce, ne?“ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muž onanuje na Karlově mostě. Jakási pohoršená 

žena na něj vyjede: „To se nestydíte, tohle tady?“ 

Chlápek se omlouvá: „Promiňte, madam, ale tohle je 

pro chudého člověka, jako jsem já, jediný způsob, 

jak dostat děti k moři.“ 
 ☺ Potkají se Evžen a Jarmil, kteří se už dlouho neviděli.  

„Nazdar, Evžene, pořád ještě skládáš básně jako kdysi?“ 

„No, to víš, stále se pokouším.“ 

Tak mi něco zarýmuj,“ žadoní Jarmil. 

„Já jsem Evžen Pestrý, šukám tvé tři sestry.“ 

„Neblbni, člověče, to přece není pravda.“ 

„Pravda to sice není, ale rýmuje se to,“ směje se Evžen. 

„A teď mi něco řekni ty.“ 

„Dobrá. Já jsem Jarmil z Jesenice a šukám tvou starou.“ 

„To se ale vůbec nerýmuje,“ upozorňuje Evžen. 

„Nerýmuje, ale je to pravda!“ 
 

„Pane doktore, všechno mě bolí,“ stěžuje 

si slečna u lékaře.  

„Jak to myslíte, všechno? Buďte trochu 

konkrétní.“ 

Slečna se dotkla prstem ucha a vykřikla 

bolestí. Potom se dotkla kolena a zase 

výkřik. I dotek na tvář bolel. Doktor se na 

ni zamyšleně podívá a ptá se: „Vy jste 

přírodní blondýna, že?“ 

„Ano, pročpak?“ 

„Já jsem si to hned myslel. Máte zlomený 

prst!“ 
 


